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ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението в магистърска програма „Бизнес иновации и мениджмънт /на англ.език/ (съвместна 

програма)” е с продължителност 2 семестъра и има за цел да подготви висококвалифицирани 

мениджърски кадри на средно и високо управленско ниво за нуждите на бизнеса. То трябва да допринесе 

за разширяване и задълбочаване на знанията и уменията на ангажираните в сферата, както и преминали 

през обучението ОКС „Бакалавър” в научните направления на УНСС и в други акредитирани висши 

учебни заведения в страната.

Основните цели и научни направления, в които ще се търси повишаване и утвърждаване на знанията са:

• Придобиване на необходимите знания относно основни икономически и управленски инструменти, 

касаещи управлението на бизнес организацията;

• Придобиване на знания и умения разграничаващи един бизнес от неговите конкуренти с фактори 

като автентичност на идеята, методология на работа, ефикасност на процеса и разработване на нови 

идеи;

• Придобиване на необходимите знания, с които ще може успешно да се отговори на поставените цели 

и да се задоволят бизнес потребностите;

• Придобиване на знания и умения, които стимулират ефективно стратегическо управление, 

интелигентно вземане на решения и бизнес иновации;

• Придобиване на необходимите умения за справяне с възникналите проблеми в бизнеса, чрез 

повишаване на знанията по антикризисно управление.

• Придобиването на умения за идентифициране на бизнес възможностите и въвеждането на нови 

бизнес идеи, чрез притежаване на стратегически умения и

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
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Общотеоретичното и специализираното съдържание на обучението в магистърската програма „Бизнес 

иновации и мениджмънт /на англ.език/ (съвместна програма)” е съобразено с всички нови теоретични 

знания, както и с новите тенденции за корпоративна сигурност и успешен бизнес:

• Преподаване на актуални дисциплини, свързани с обекта и предмета на специалност „Бизнес 

иновации и мениджмънт /на англ.език/ (съвместна програма)“; 

• Преподаване чрез използването на интерктивни дъски, видео камери и компютри от най-ново 

поколение;

• Използване на дигитални лаборатории при практическите обучения на студентите;

• Периодично актуализиране на учебните програми по дисциплините от учебния план;

• Формиране на екип от преподаватели, в т.ч. специалисти от катедра „Национална и регионална 

сигурност”, катедра „Управление“ и експерти от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, с което да 

бъде гарантирано в най-голяма степен качеството на учебния процес;

• Разработване на учебници и учебни пособия по дисциплините, включени в учебния план;

• Въвеждането на съвременни методи на преподаване, базирани на най-съвременните технически 

средства и развитие на методиката на преподаване;

• Включване на студентите в научноизследователската работа на катедрата.

Учебният план на специалността съдържа следните специални дисциплини:

• Принципи на мениджмънта;

• Бизнес етика;

• Управление на риска;

• Управление на иновациите и инвестициите;    

• Антикризисен мениджмънт;

• Иновационно предприемачество;

• Иновационни стратегии;

• Планиране на иновациите;

• Управление на иновационни екипи и комуникации;

• Управление на знанията;

• Управление на аутсорсинг проекти;

• Технологичен одит;   

Курсът на обучение завършва с разработване на магистърска теза, темата на която е съобразена с 

индивидуалните интереси на обучаващите се, предвид бъдещата им или настояща професионална 

реализация.

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Студентите, завършили ОКС „Магистър” в специалност „Бизнес иновации и мениджмънт /на англ.език/ 

(съвместна програма)” – 2 семестъра, ще бъдат в състояние да правят анализи и прогнози за развитието 

на иновациите в бизнеса, да се справят при възникване на криза, да вземат правилните решения на 

проблеми от икономически характер, да анализират тенденциите в бизнеса и да направят конкурентно 

устойчив своя бизнес.

Знанията и компетентностите са в съответствие с Националната квалификационна рамка -  ниво 7  и 

Европейската референтна рамка на Ключовите компетентности за учене през целия живот.

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ И 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
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Завършилите специалност „Бизнес иновации и мениджмънт /на англ.език/ (съвместна програма)”, в ОКС 

„Магистър'', имат възможност за успешна професионална реализация в: 

• Експерти в централната и местна държавна администрация;

• Частните и държавни компании  по управление на риска от разработване и реализация

     на иновациите;

• Високо технологични бизнеси;

• Стартъп компании;

• Консултантски организации;

• Научноизследователски и развойни организации;

• В неправителствените организации.

(проф. д-р Димитър Димитров)

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:

ДЕКАН:

Квалификационната характеристика е приета на КС на катедра "НАЦИОНАЛНА И РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ" от 

31.5.2022 г. с протокол № 58 и от факултетен съвет на факултет "Факултет Икономика на инфраструктурата" на  

14.6.2022 г. с протокол № 27.

The qualification description is approved by the Department of National and Regional Security on 31.5.2022 г. (Record № 

58) and by the Faculty Council of Economics of Infrastructure Faculty on 14.6.2022 г. (Record № 27).

(доц. д-р Силвия Терезова)
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